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Jak wygląda badanie źródeł i  
kontaktów? 

Jeśli wykryty zostanie koronawirus, to Gminny Inspektorat Sanitarny przeprowadza badanie źródeł i kontaktów.   
W ten sposób kontrolujemy rozprzestrzenianie się wirusa i chronimy innych. 

Z testu wynika, że badany jest zarażony koronawirusem. 

Gminny Inspektorat Sanitarny (GGD) nawiązuje kontakt z zarażonym. 

Zarażony zostaje w domu i uzgadnia z Gminnym Inspektoratem Sanitarnym, kiedy będzie mógł wyjść na zewnątrz. 

Kto prawdopodobnie zaraził badanego?  

Zaraz po otrzymaniu wyniku Gminny Inspektorat Sanitarny zadaje pytania o tym, kto prawdopodobnie zaraził badanego. 

Z kim badany miał kontakt? 

Zaraz po otrzymaniu wyniku Gminny Inspektorat Sanitarny zadaje pytania o tym, z kim badany miał kontakt. 

Testowanie kontaktów  

Jeśli osoby, z którymi badany miał kontakt będą miały dolegliwości charakterystyczne dla 

koronawirusa, to Gminny Inspektorat Sanitarny jak najszybciej podda te osoby testom. 

Badanie źródeł i kontaktów jest zawsze indywidualnym podejściem. 

Domownicy  
 
Po ostatnim kontakcie z 
badanym domownicy przez 14 
dni przebywają w domu 
(kwarantanna) i są osiągalni   
dla Gminnego Inspektoratu 
Sanitarnego.  
 
Gminny Inspektorat Sanitarny 
uzgadnia z nimi, kiedy będą 
mogli wyjść na zewnątrz. 

Pozostałe kontakty  
 
Osoby, z którymi badany 
przebywał w tym samym 
pomieszczeniu dłużej niż przez 
kwadrans z zachowaniem 
odległości wynoszącej ponad 1,5 
metra, na przykład koledzy w 
pracy lub w szkole.  
 
Gminny Inspektorat Sanitarny 
udziela tym osobom stosownych 
informacji i porad. 

Intensywne kontakty  
 
Osoby, z którymi badany miał kontakt przez ponad kwadrans z 
zachowaniem odległości wynoszącej mniej niż 1,5 metra.  Na 
przykład sąsiadka, fryzjer lub pedikiurzystka.  Albo osoby, z którymi 
badany miał kontakt krótszy niż przez kwadrans, ale kontakt był 
związany z większym ryzykiem.  Na przykład ludzie, z którymi badany 
się całował lub kaszlał im w twarz.  
 
Gminny Inspektorat Sanitarny nawiązuje kontakt z takimi osobami i 
wyjaśnia, że powinni w miarę możliwości zostać w domu przez 
minimum 14 dni oraz informuje, jak powinny się te osoby 
zachowywać.

alleen  samen  krijgen we 

corona onder controle

Więcej informacji:  
rijksoverheid.nl/coronatest 


